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ن  لميثاق األخالقي والمهني للعامليا  

 بجمعية محبة للتنمية االسرية 

 : قيمنا

 .الخصوصية 

 فافية.ــــــالش 

 ية.ـــالموثوق  

 بادرة.ـــــالم 
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 :  مقدمة

بما يناط به من مسؤوليات وواجبات في خدمة المجتمع تقع  الخيرين القطاع ألنظرا 

على أن يأتي أداء الموظف  محبةجمعية  تولقد حرصبتنمية المجتمع ، ه مسؤولية النهوض ليع

قية التي تحكم السلوك المهني والوظيفي لتضبط حركة الخألبادئ افي إطار منظومة من القيم والم

 يجابا على أفراد المجتمع،إ، وبما ينعكس األداءالمهنيوإيقاع 

وتعكس القيم أهدافنا واهتماماتنا وحاجاتنا والنظام االجتماعي والثقافة التيي تنشيأ فيهيا بميا  

فيي حيياة أي  مهيمالنفس أن القيم شييء تتضمنه من نواحي دينية واقتصادية وعلمية. ويري علماء 

إنسان بحكم أنها توجه وترشد السلوك اإلنساني ، فالقيمة مبدأ مجرد وعام للسيلوك يشيعر اإلنسيان 

األفعيا  واألهيداا الخاصية  عليىللحكيم  ىنحوه باالرتباط االنفعالي القوي ، كما أنها تيوفر مسيتو

 باإلنسان.

 ،وقيات والمبادئ التيي توجيه السيلوك م واألخالمجموعة من القي وه األخالقيالميثاق إن 

ة للميثيياق هييو توجيييه سييلوك كيي  أن يلتيي م بهييا . والوظيفيية الر يسيي الشييخا المهنييي علييىيجيي  

 األشخاص العاملين في مهنة معينة أو في منشأة معينة .

 

 : كيفية استخدام الميثاق

عليى المعيايير أل وفقيا   خيدماتناتقيديم ب. وهو يعكس الت امنا المهنيةيحدد الميثاق معايير ممارساتنا  

 .يسري الميثاق على ك  الموظفين، وقيةالخألا
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 للتنمية األسرية بجمعية محبةالميثاق األخالقي والمهني للعاملين 

 

 : جمعية محبةن في وملدئ التي يجب أن يلتزم بها العاأوالً : القيم واألخالقيات والمبا

 وكرامة اإلنسان. قيمة احترام -1

 التمسك بأركان ومبادئ الدين اإلسالمي وبآدابه . -2

 األمانة -3

 االستقامة -4

 الن اهة -4

 الشفافية -5

 االلت ام بالموضوعية -6

 االلت ام بالمهنية -7

 االلت ام بقيمة ومبدأ العدالة االجتماعية -8

 .والبحث العلمي واالستفادة منهمااحترام قيمة العلم  -9

 واحتياجاتهم واهتماماتهمالمستفيدين بأولوية مصلحة االهتمام  -10

 من المستفيدين أو المانحينعدم الحصو  على منافع شخصية ) مث  : الهدايا (  -11

 عدم استغال  الجمعية ومواردها بأي شك  من األشكا  . -12

 متلكات العامة .الما  العام والم ىالمحافظة عل -13

و واألسر  المستفيدينمن :  عليهاسرية المعلومات التي يتم الحصو   ىالمحافظة التامة عل -14

 والجمعية ، وذلك أثناء االرتباط بالوظيفة أو بعد ترك العم  . المانحين

 .المستفيدين و المانحينتكوين عالقات مهنية مع  -15
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ومستواهم وشخصياتهم مهما كانت أنواعهم وأعمارهم وألوانهم التعام  مع المستفيدين  -16

 .وجنسياتهم 

 .والمانحين وأصحاب المصلحة للمستفيدين اإلنصات اإليجابي والواعي -17

 .ألي سب  من األسباب المستفيدينعدم التفرقة أو المحاباة بين  -18

 .في أي مواقف وإعالنات ودعاية تتسم بعدم األمانة أو االحتيا  أو التضلي  عدم المشاركة -19

 على الحض أو الطا فية إلى يدعو نشاط أي أو سياسي نشاط أي في الجمعية مشاركة عدم -20

 أو العقيدة أو الدين أو اللغة أو اللون أو األص  أو الجنس بسب  المواطنين بين التميي  أو الكراهية

 .للنظام المخالفة األسباب من ذلك غير أو اإلعاقة أو الجنسية

عدم السماح للمشكالت الشخصية أن تتعارض مع األحكام المهنية واألداء المهني للعاملين  -21

 بالجمعية.

 األخالقية والمهنية للعاملين في الجمعية تجاه أنفسهم  المسؤوليةثانياً : 

 .ك  ما هو جديد عن مهنته علىطالع مواصلة اال -1

من حيث احتياجاتهم ومشكالتهم  المستهدفة اتفئلاك  ما هو جديد عن  علىطالع واصلة االم -2

هذه االحتياجات وح  هذه المشكالت والبرامج والخدمات التي يحتاج إليها هؤالء  تلبيةوأسالي  

 ... المستفيدون

 علىحضور المؤتمرات والبرامج التدريبية المهنية والوظيفية ، والحرص  علىالحرص  -3

 االستفادة منها .

 على العاملين بالجمعية العم  على تطوير معارفهم المهنية بشك  مستمر .  -4

 تنمية قدراتهم المهنية بشك  مستمر . علىالعاملين بالجمعية العم   على -5

 والقدوة الحسنة . المثاليتقديم النموذج  -6

 أداء العم  .  يااللت ام باألمانة واإلخالص ف -7
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 المستفيدين :األخالقية والمهنية للعاملين تجاه  المسؤوليةثالثاً : 

بشك  مهني سليم في ملف  المستفيدوالضرورية عن  المهمةأهمية تسجي  المعلومات  -1

 خاص به .

تطبيق ، مع  يدمن المستفن والعاملعليها سرية المعلومات التي يحص   علىالمحافظة  -2

لفريق العم  أو إلدارة  بالمستفيدتوفير المعلومات الخاصة  ىمبدأ السرية الجماعية بمعن

 .  المستفيدالجمعية عندما يتطل  األمر ذلك ويكون ذلك في مصلحة 

 ، وتحديد هذه االحتياجات وترتيبها . المستفيديناحتياجات  علىالتعرا  -3

 ً  المانحين أو الداعمينهنية تجاه األخالقية والم المسؤولية:  رابعا

 ىأو قسما  للكافلين يتول الداعمينون ؤو  عن شؤقيام الجمعية بتخصيا شخا مهني مس -1

بدعم مبادرات واالتصا  بهم وإقناعهم  المانحين، من حيث جذب  الداعمينجميع أمور 

هم يعلافظة ، وتحصي  الشيكات أو التبرعات أو المساهمات منهم ، والمحومشاريع الجمعية 

استفساراتهم ، والتواص  معهم إلعالمهم  على، والرد   دعم خدمات الجمعيةلالستمرار في 

 . المبادرات والمشاريع وما تم إنجازهبتطورات 

عن طريق استخدام كافة الوسا   المناسبة مث  :  المانحينوضع خطة شاملة ل يادة عدد  -2

اعي ووسا   اإلعالم ية ووسا   التواص  االجتمالمقابالت وال يارات واالتصاالت التليفون

 .الجماهيرية 

 الداعمين علىإعداد نشرات وكتيبات عن الجمعية وأهدافها وأنشطتها وإنجازاتها لتوزيعها  -3

 واالستمرار فيه . الدعم علىاإلقدام  على، بما يشجعهم  الفعليينالمتوقعين و

ما تم إنجازه من الخدمة أو الخدمات عن   للداعم أو المانحتقرير يتم بشك  دوري إرسا   -4

 .تقديم الدعماالستمرار في  على الداعم. وهذا اإلجراء يشجع التي قام بدعمها 
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 ً  : األخالقية والمهنية تجاه المتطوعين المسؤولية:  خامسا

 ون المتطوعين .ؤقسم خاص بشو  أو ؤقيام الجمعية بتخصيا شخا مهني مس -1

 تحقيق أهدافها.  علىاستقطاب المتطوعين لمساعدة الجمعية  علىتعم  الجمعية  -2

م يعلتحديد الحد األدنى المطلوب لمؤهالت المتطوعين من حيث النوع والعمر والتأهمية  -3

 .والخبرة الشخصية والجنسية

 . ي  وإعداد المتطوعيناهتمام الجمعية بتوفير البرامج التدريبية المناسبة لتدر -4

بعض برامجها  حسن االستفادة من المتطوعين وإشراكهم في تنفيذ علىتحرص الجمعية  -5

 .وتقديم بعض خدماتها

 .لهم ، وشرحهااصة لتنظيم العالقة مع المتطوعينقيام الجمعية بوضع ال حة خ -6

ح بشك  واضوليات المتطوع ؤوق وواجبات ومستوضيح حقضرورة قيام الجمعية ب -7

 .ومحدد

 .تقدير لهم في المناسبات المال مةأهمية تحفي  وتكريم المتطوعين وتقديم الشكر وال -8

 

 ً  :المهنية تجاه الزمالء في الجمعيةاألخالقية و المسؤولية: سادسا

 .احترام جميع ال مالء في الجمعية -1

لجسدي أو يذاء اإلتوفير بيئة عم  آمنة وخالية من التهديدات بالعنف أو االمساهمة ب -2

 .الترهي  البدني

 .ي لل مالء في الجمعية ال مبرر لهه أي نقد سلبيتجن  توج -3

 .تحقيق المهام المشتركة بالجمعية وأهميته في الجماعياإليمان بفكرة العم   -4

قيام ك  عام  من العاملين في الجمعية بشرح دوره ووظيفته ومهنته ألعضاء فريق  -5

 العم  بالجمعية.
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 فهم أدوار ووظا ف ومهن أعضاء فريق العم  بالجمعية . -6

 احترام جميع مهن فريق العم  بالجمعية وتقدير أدوارهم في تحقيق األهداا المطلوبة. -7

احترام اختالفات اآلراء وأسالي  الممارسة لل مالء والعاملين بالمهن األخرى مع التعبير  -8

 .المسؤوليةمن خال  القنوات المناسبة وبأسلوب يتسم بعن النقد 

التعاون مع جميع أعضاء فريق العم  بالجمعية في تحقيق المهام المشتركة وفي ح   -9

 المشكالت .

فريق العم  بالجمعية بالمعلومات النفسية واالجتماعية  إمداد أعضاء -10

 .دينالمستفيمية ... المتعلقة بقضايا يعلواالقتصادية والصحية والت

 احترام خصوصية وسرية المعلومات المشتركة مع ال مالء في الجمعية . -11

 . المستفيدينقبو  النصح والمشورة من ال مالء لصالح  -12

المعلوميات والخبييرات واألفكييار ميع زمييالء المهنيية  علييىتنشييط وتبيياد  فيرص الحصييو   -13

 والعاملين بالمهن األخرى والمتطوعين بغرض تحقيق التطوير والمساندة المشتركة.

ة فيها ، واتخاذ القرارات بشك  يعلحضور اجتماعات ولجان الجمعية ، والمشاركة بفا -14

 .مشكالتال علىجماعي للتغل  

جاح وبذ  مجهود أكبر في مواجهة مشكالت الن علىمساعدة فريق العم  بالجمعية  -15

 . المستفيدين
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 ً  األخالقية والمهنية تجاه الجمعية  المسؤولية:  سابعا

أن تكون هذه المشاركة فاعلة في هذه  علىجتماعات واللجان المناسبة له ، االحضور ك   -1

 االجتماعات واللجان .

المشاركة في وضع سياسات للجمعية تتصف بالعدالة والموضوعية واإلنسانية والشفافية   -2

 ألي سب  من األسباب ... المستفيدينوعدم التميي  وعدم التفرقة بين 

أن يتم مراعاة أن يكون القرار  علىالمشاركة في صنع واتخاذ القرارات بالجمعية ،  -3

مات يعلوفي التوقيت المناس  وال يخالف ت بوال  ومق ا  وموضوعي ا  ورشيد ا  ومناسب ا  سليم

وال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية ، وأن  العم  والتنمية االجتماعيةولوا ح وزارة 

 . املين بالجمعية ألي خطر أو ضرروالع المستفيدينيكون آمن وال يعرض سالمة 

ة والمحددة في التعاون مع إدارة الجمعية في تحقيق الشروط التي يج  توفرها بالجمعي -4

 . العم  والتنمية االجتماعيةوزارة مات يعلال حة الجمعية أو في ت

 

 ً  األخالقية والمهنية تجاه البيئة المحيطة بالجمعية  المسؤولية:  ثامنا

دراسة البيئة المحيطة بالجمعية لرصد المؤسسات الحكومية المعنية والجمعيات الخيرية  -1

والتي  المستفيدينة والتي يمكن االستفادة منها لصالح المهتمة والبرامج والخدمات المتاح

 . تقديم الخدمة للمستفيدينيمكن أن تساهم في 

التواص  المتباد  والمستمر مع المؤسسات الحكومية المعنية والجمعيات الخيرية المهتمة  -2

 لالستفادة بالفع  من البرامج والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات والجمعيات بما يساهم

 .المستفيدين مشكالت في ح 
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يتم  والتيمؤتمرات الندوات أو التدريبية أو البرامج العم  أو الحضور أي ورش  -3

 األسرةتنظيمها في البيئة المحيطة بالجمعية ، والتي تدور موضوعاتها عن قضايا 

ة بهذه الورش والبرامج والندوات والمؤتمرات والمساهمة الجاد األسرة،ومشكالت 

 ديمها في هذه الفـعاليات .واالستفادة من أوراق الـعم  والتوصيات التي تم تـق

دعوة المؤسسات الحكومية المعنية والجمعيات الخيرية المهتمة والشركات لحضور  -4

جاح والمساهمة في إن دعمهمبعض أنشطة الجمعية وخاصة  الحفالت ... وذلك لكس  

، سواء كانت هذه المساهمة معنوية أو مالية أو مادية أو بالجهد  تقديم الخدمات للمستفيدين

 أو بالوقت ... 

 

 ً  األخالقية والمهنية تجاه المجتمع المسؤولية:  تاسعا

 احترام أركان ومبادئ وقيم وأخالقيات الدين اإلسالمي . -1

 احترام القوانين السعودية وااللت ام بتطبيقها . -2

ا ومستويات اترام الثقافة السعودية والعربية بما فيها من قيم وعادات وتقاليد وأعراح -3

 للسلوك .

مات صادرة يعلبالمملكة ، وأي ت ال حة الجمعيـات والمؤسسات الخـيريةاحترام وتطبيق  -4

 بالجمعيات الخيريةفيما يخا تنظيم العم   العم  والتنمية االجتماعيةوزارة من 

مات والجهات الرقابية يعلأن تتعام  الجمعية مع هذه القوانين والت على، عليها والرقابة 

 بروح التعاون والشفافية وااللت ام والجدية .
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  تطوعية غير حكومية غير ربحية . الجمعية بكونها جمعية أهليةيج  أن تلت م  -5

 على% من مي انية الجمعية  80وهي  ىيتم إنفاق النسبة المثلمعية بأن أن تلت م الج -6

. وفي حالة أن نسبة اإلنفاق تق  عن هذه النسبة البد  المستفيدينبرامج وأنشطة وخدمات 

 توضيح وتبرير ذلك بشك  موضوعي يتسم بالشفافية .بمن قيام الجمعية 

، لتعدي  وعاتها وخدماتهااس نتا ج مشرضرورة الت ام الجمعية بتقديم خدمات حقيقية وقي -7

 المستهدفة . ات تنمية لهذه الفئلتحقيق أفض  نتا ج للرعاية وال استراتيجيتها

ضرورة قيام الجمعية بتشجيع ثقافة التطوع في المجتمع ، واالستفادة من المتطوعين  -8

 بالشك  السليم والمناس  والمهني .

جمعيات العاملة في نفس المجا  ، المساهمة في تحقيق التنسيق والتعاون والتكام  بين ال -9

وذلك لتحقيق أهداا عديدة ، منها : عدم التكرار في تقديم الخدمات وعدم االزدواجية ... 

 تنمية األسرة.أيضا  للعم  المشترك لتحقيق أنشطة وبرامج وخدمات مشتركة في مجا  

أو  راتيجيةستاالمساهمة في أي حوار مجتمعي متعلق بأي قانون أو تشريع أو ال حة أو  -10

 . األسرةاتفاقية متعلقة بقضايا 

زيادة االستقرار لضمان  باألسرةالمساهمة في وضع السياسات االجتماعية المتعلقة  -11

 . األسري

تأييد التغييرات في السياسات والتشريع التي من شأنها تحسين الوضع االجتماعي  -12

 .لألسرة

سياسات وتأسيس وتدعيم تشجيع المشاركة الواعية من قب  الجمهور في تشكي  ال -13

 .تنمية األسرةالجمعيات الخيرية العاملة في مجا  
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 تجاه المهن التي ينتمون إليها :ة الجمعياألخالقية والمهنية للعاملين في  المسؤولية:  عاشراً 

 نتمي إليها ويعت  بذلك .على الشخا المهني أن يحترم ويح  المهنة التي ي -1

 الشخا المهني أن يرفع من قيم وأخالقيات ورسالة المهنة التي ينتمي إليها . على -2

قيم ومعارا ونظم المهنة التي ينتمي إليها والمساهمة في  علىالحفاظ الشخا المهني  على -3

 تدعيمها وتحسينها.

نتمي إليها )األساس القيمي الشخا المهني التمسك بأسس ممارسة المهنة التي ي على -4

 تطويرها . علىواألساس المعرفي واألساس المهارى( والعم  

الشخا المهني أن يمارس المهنة التي ينتمي إليها ، وأن يرفض بشك  مهني وإداري  على -5

 سليم ممارسة أي مهنة أخري .

معارا وقيم الشخا المهني تنمية مستوى الممارسة المهنية من خال  ترقية ودعم  على -6

 ومهارات رسالة المهنة التي ينتمي إليها .

 يعت  بمهنته ويحافظ على كرامته وكرامة مهنته .الشخا المهني أن  على -7

البد وأن يسعى الشخا المهني وبشك  مستمر، لتطبيق قيم ومبادئ وأخالقيات ومعارا  -8

وذلك من خال  الممارسة،  من شأنها ، يعلالمهنة التي ينتمي إليها ، بما يع ز مكانتها وي

 والبحث والدراسة، والنقاش والنقد المهني البنّاء.

أن يسعى الشخا المهني بحماية المهنة التي ينتمي إليها من أي عم  ال أخالقي ، أو  -9

 يتعارض مع المبادئ والركا   األساسية لها .

غير موضوعي أو أي  الشخا المهني الدفاع عن المهنة التي ينتمي إليها ضد أي تقييم على -5

 نقد غير العاد  .
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 :داخل الجمعيةإرشادات لتفعيل الميثاق 

 .اعتماد الميثاق من الر يس او من ينيبه  -1

 نشر الميثاق على الموقع اإللكتروني للجمعية. -2

 إدراج الميثاق في دلي  الموظف. -3

 ين على الميثاق.توقيع كافة العامل -4

 نشر الميثاق عبر البريد اإللكتروني الداخلي. -5

تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالجمعية لتنمية الوعي وااللت ام بقيم وأخالقيات العم   -6

 والمهنة .

 على إدارة الخدمات المساندة االحتفاظ بالنسخة الموقعة من الميثاق في ملف الموظف. -7
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 للتنمية األسرية محبةي والمهني للعاملين بجمعية خالقالميثاق األ

 

 : إقرار

 

 وظيفة ................................ أشغل .......................................... أدناه أقر أنا الموظف

الميثاق األخالقي الخاص بجمعية محبة )بأني قد اطلعت على وثيقة مبادئ السلوك المهني 

حكام الواردة ألوفهمت محتواها، وألتزم باوقرأت   قيات الوظيفة العامةالوأخ األسرية ( للتنمية

 . نسخة منها قد استلمتبها، و

 

 

 التاريخ : .........................   التوقيع : ...............................
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